
PROGRAM VADBE ZA STABILIZACIJO GLEŽNJA                                               Avtor: Jan Filipič  

 

Splošna načela vadbe: 

 

Vse vaje je treba izvajati postopoma in tako, da ne čutiš bolečin. Vaje izvajaj redno. Vse delaj z obema 

nogama, poudarek naj bo na slabši nogi. Med izvajanjem vaj dihaj normalno. Gibi naj bodo nežni, 

gladki, izvajaj jih s hitrostjo, ki ti je prijetna. Za vidne učinke pogostost vadbenih enot, ki jo 

predstavlja celoten sklop tedenskih vaj, naj ne bi bila manjša od 3-krat/teden. Odmori med serijami naj 

bodo kratki (cca. 1 min), saj so vsebine dokaj energetsko nezahtevne. Ciklus treninga lahko ponoviš 

tako, da bo trajal 8 tednov in si vadbene enote sestaviš s poljubnimi vajami. 

 

Pri treningu in na tekmah je še vedno treba gleženj zaščititi s povojem ali z opornico. Osebno 

priporočam raje opornico. Če se po treningu pojavi bolečina oziroma oteklina, nogo hladimo in v 

naslednjih dneh zmanjšamo intenzivnost športnih aktivnosti ali se jim celo izogibamo. 

 

Sklopi vaj po tednih: 

 

1. TEDEN 

 

1. Sede na stolu prekrižaš poškodovano nogo čez zdravo. Eno roko položiš na koleno, z drugo pa 

ga 3 minute nežno razgibavaš v vseh smereh. Po razgibavanju sledi nežno raztezanje gležnja. 

Stopalo počasi raztegneš navzdol, navzgor, navznoter, navzven. Vsak končni položaj zadrži do 

30 sekund.  

 

 
 

2. Pasivno razgibavanje gležnja sede in stoje. Z rokami se nasloniš na steno, težo preneseš na 

zdravo nogo, s poškodovano pa izvajaš vse možne gibe v gležnju. To izvajaš 3 minute. 

 

3. Vaje za krepitev mišic stopalnega loka sede in stoje (pobiranje raznih predmetov s prsti, 

nabiranje brisače pod stopalo, valjanje steklenice, tenis žogice ...). Vaja naj traja 3 minute. 

  

4. Vaje za moč mišic goleni s pomočjo elastike (vlečenje stopala navzgor, navzdol, vstran proti 

odporu elastike). Vaje izvajaš sede. Vsako vajo lahko ponoviš do 15-krat v 3 serijah. Končni 

položaj vedno zadržiš za 2–3 sekunde. Uporabna je tudi elastika, ki si jo  uporabljala za 

rekreativno umetniško skakanje s prijateljicami. 

 

5. Dvigovanje na prste sede, stoje (prsti so dvignjeni 3–5 cm). Med vajo lahko spreminjaš 

položaj in naklon stopal (pozitivna in negativna strmina, 15–20 stopinj). Ponoviš do 20-krat v 

3 serijah. Vaje na začetku izvajaš z lastno težo 

(balansiranje teže). Postopoma dodajaš težo. 

 

 

 

 

 

 

 



2.TEDEN 

 

6. Sonožni, enonožni preskoki kolebnice. 

 

7. Sonožni in enonožni poskoki po stopnici navzgor in navzdol v različne smeri. Vajo ponoviš 

10-krat v 3 serijah. 

 

8. Vaje v hoji naravnost: 

 hoja (naprej, nazaj) 

 hoja po prstih naravnost 

 hoja po prstih naravnost (pete navzven) 

 hoja po prstih naravnost (pete navznoter) 

 hoja po petah naravnost 

 hoja po petah naravnost (prsti navzven) 

 hoja po petah naravnost (prsti navznoter) 

 hoja po notranjem delu stopala 

 hoja po zunanjem delu stopala 

Vaje delaš na razdalji 15–20 m. Vsako vajo izvedeš od 2- do 3-krat. Delaš lahko tudi vaje v gibanju 

nazaj. 

 

9. Kroženje v gležnjih– Sediš na tleh, noge naj ležijo ravno na tleh. Stopala krožno premikaj v 

gležnju levo, dol, desno, gor. Narediš vsaj 5 do 10 krogov v obeh smereh v 3 serijah. 

 

10. Sediš na tleh ali stolu, za prsti si okoli stopala oviješ neelastičen trak in ga drži z obema 

rokama, koleno iztegni. Stopalo in prste povleci navzgor, gib povečaj z vlekom traku. Vajo 

ponovi desetkrat po 3 serije. 

 
 

3.TEDEN 

 

11. Pisanje abecede – Zamisli si, da je tvoj palec na nogi svinčnik in z njim v zrak ali na tla piši 

črke. Celotno abecedo napiši dvakrat in ne pozabi na strešice in pike. 

 

12. Vlečenje prstov – Medtem ko sediš na tleh, primi prste na nogi in jih vleci proti in se z njimi 

opri na prste rok. Pri tem imej koleno čimbolj vzravnano. Vleci 30 sekund. Vajo ponovi 5-

krat. 

 

13. Odmikanje prstov – Prste na nogi usmeriš čimbolj stran od sebe. Pri tem imej vzravnano 

koleno 30 sekund. To ponovi 5-krat. 

 

14. Navznoter in navzven – Obrni podplat navznoter proti drugi nogi do skrajne lege in tako 

vzdrži 30 sekund. Nato podplat poravnaj ter ga obrni navzven stran od telesa do skrajne lege. 

Drži 30 sekund. To ponovi 5-krat. 

 

15. Navznoter in navzven proti uporu – Širok elastični trak zaveži s prostima koncema skupaj, da 

dobiš zanko. Sedi na stol in položi poškodovano nogo naravnost predse. Elastično zanko daj 

okrog noge stola in okrog podplata poškodovane noge. Peto imej ves čas na tleh in drsi z nogo 



po njej navzven. Drži 10 sekund. Nato postavi nogo predse in ponovi vajo še v drugo smer. 

Naredi to vsaj 10-krat.  

 

16. Stopanje na stopnico – Položi poškodovano nogo na prvo stopnico stopnišča, nepoškodovano 

pa na tla. Počasi vzravnaj koleno poškodovane noge in dviguj nepoškodovano s tal. Nato 

počasi položi nepoškodovano nogo spet nazaj na tla. Naredi to osemkrat v 3 serijah. 

 

4.TEDEN 

 

17. Vaja držanja ravnotežja – Vstani in postavi stol na nepoškodovano stran telesa, da ti bo v 

pomoč pri lovljenju ravnotežja. Stoj na poškodovani nogi in lovi ravnotežje 1 minuto. To 

naredi v 4 serijah. Da bo vaja težja lahko zapreš oči.  

 

18. Noge prosto bingljajo v zraku, torej se z njimi ne dotikaš tal. Ročaj vrečke z poljubnimi 

bremeni, ki tehtajo približno 1-2 kg obesi na konec stopala blizu prstov. Nato dvigni prste na 

nogi proti stropu – pri tem noge ne smeš premakniti – in stopalo zadrži v tem položaju 10 

sekund. Nato usmeri prste navzdol, proti tlom, vendar le toliko, da vrečka ne zdrsne s stopala. 

Gibe ponovi desetkrat, nato enako obremeni desno nogo. Napravi 10 ponovitev v 3 serijah z 

vsako nogo.  

 

19. Elastiko zatakni ob nekaj trdnega in težkega, npr. okoli noge postelje, na kateri pravkar sediš. 

V zanko vtakni nogo in jo počasi obračaj navzven, kolikor daleč zmoreš, in v tem položaju 

zadrži nogo vsaj 10 sekund. Napravi trikrat po 10 ponovitev, nato obrni elastiko in vajo izvajaj 

z obračanjem noge navznoter. Ne pozabi tudi na drugo nogo. Uporabna je tudi elastika, ki si jo  

uporabljala za rekreativno umetniško skakanje s prijateljicami.  

 

20. Sedi na stol, okoli stopal si napni elastičen trak, koleni iztegni. Izmenično obračaj stopali 

navznoter in navzen, koleni naj pri tem mirujeta. Vsako obračanje naredi 15-krat v 3 serijah. 

 

 
 

21. Stopi pred steno, s stegnjenima rokama se opri nanjo, eno nogo pokrči, drugo stegni in 

pomakni nazaj, stopali naj bosta na tleh. Boke potisni naprej, da začutiš rahel nateg na zadnji 

strani meč. Potem koleno zadnje noge pokrči toliko, da začutiš rahel nateg na zadnji strani 

meč. Vajo ponovi 10-krat po 2 seriji. 

 

 
 

 

ŽELIM TI USPEŠNO IZVAJANJE VAJ  Z VELIKO MERO ZADOVOLJSTVA  


